
Hiikmtinde Karamamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanırn Teklifine aşağıdaki maddenin,
ek]enme;yluz'ı'etek]ifederiz' 

% E.,Lurr-| .SlAsffi**|ffiffi'{r*

, ı \ .'"
l,' t '\. ,r' .,,

rİrnrirra güYtIK uİır,nr vrrcr,İsİ BASKANLIĞINı

Görüşülmekte olan Devlet Memrırları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun

4 üncü maddenin birinci fikrasınrn (a) bendi kapsamında haklarında rıZun vadeli sigorta kolları
hiikiimleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 202l yılınrn aynı ayma ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde Veya
muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günltik kazarıcı 179 Türk Lirası ve
altında bildiriien sigortalıların toplam prim ödeme giin Say1slru geçmemek İjzere' 2022 yılında
cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde Veya muhtasar ve prim 

-hizmet

beyannamelerinde biidirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayrsrrun,

b) 2022 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alrnan işyerlerinden bildirilen sigortalılara
ilişkin toplam prim ödeme gün Saylslrun,

2022 yıl,ı Temmuz ilö Aralı]< ayları/dönemi için günlfü 3,33 Türk lirası ile çarplml Sonucu
bulı'rnacak tutar, bu işverenlerin Kirruma ödeyecekleri sigorta primlerinden ma}ısu| edilir ve bu
futar işsizlik Sigortası Fonrından karşılanrr. Ancak (a) bendinde belirtilen prime esas gtiniiik
kazanç tutarı 6356 sayılı Kanun hiikiimleri uyarmca toplu iş sözleşmesini tabi özel sektör
işverenlerine ait işyerleri için 358 Tiirk lirası olarak esas alrnrr.

Bu madde kapsamlnda destekten yararlarırlacak ayda/dönemde, 2021 yıIı ocak ilö Aralık
aylan/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar Ve prim hizmet beyaınamesi ile
4 iincü maddenin birinci fikrasınrn (a) bendi kapsamııda uzun vadeli sigorta kollarından en az
sigortalı bildirimi yapılan aydakVdönemdeki sigortalı Saylsmm altında bildirimde bulunulması
hölinde bu madde hiİ]nimleri uygulanmaz.

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad Ve unvan altında ya da bir iş birimi olarak
açrlmasr veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğudan veya dolaylı ortaklık
itişkisi bulunan şirketler arasrnda istihdamın kaydınlması, şa}us işletmelerinde işletme
sahipliğinin değiştirilmesi gibi işsizlik Sigortası Fonu katkrsından yararlanmak amacıyla
muvazaalr işlem tesis ettiği aıIaşılan veya sigortalrların prime esas kazanç|arırn 2022 yılı
Temmuz ila Aralık aylarıldönemi için Kuruma bildirmediği veya eksik bildirdiği tespit edilen
işyerlerinden işsizlik Sigortası Fonrrnça karşılanan tutar, gecikme cezasl ve gecilme )amrrııyla
birlikte geri alırur ve bu işyerleri hakkmda bu madde hüktımleri uygulanmaz. Ancak, ilgili ayda
2022 yılı Temmuz il6 Aralık aylanıa/dönemine ait aylık brtit asgari ücretin onda birini
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geçmeyeoek tutarda eksik prime esas kazanç bildfuimi yapıldığının tespiti durumunda Kurumca
yapılacak ihtar iizerine on beş günlük si'ire içinde söz konusu eksikliğ gideren işyerleri
hakkında bu madde hiikiimleri uygulanmaya devam eder.

İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2022 yılı Temmuz ilö Aralık aylarına/dönemine
ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasal Ve prim hizrrıet beyannamelerini yasal siiresi
içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal stiresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görev|i
memurlarca yapılan soruşturma Ve incelemelerde çalıştırdığl kişileri sigortalı olarak
bildirrnediği veya bildirilen sigortalınrn fiilen çalışmadığ dırrumlarırun tespit edilmesi, Kuruma
prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezasl ve gecikme Zammlborcu bulunması
höllerinde bu maddenin birinci fikrasrrun (b) bendine ilişkin hiilıimler uygulanmaz. Aıcak
Kuruma olan prim, idari para cezasl ve bunlaıa ilişkin gecikme cezafl ve gecikme zaü}ml
borçlannr 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenier bu tecil
ve taksitlendirme deva:n ettiği stirece anılarr fikra htikmiınden yararlandınlır. Bu maddenin
uygularrmasında bu Kanunun ek 14 iincü maddesi hülçimleri uygulanmaz.

Birinci flkranın (a) bendinin uygulanmasında, bir önceki yılın aynr ayma ilişkin olarak aylık
prim ve hizrrıet belgesi veya muhtasar ve prim hirnet beyannamesi verilrnemiş olması h61inde
bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki veya muhtasar ve
prim hizmet beyannamesindeki bildiriırıler esas alrnır. 202l yıIından önce bu Kanun kapsamrna
alınmrş ancak 202| yılında sigortalı çalrştrrmamış işyerleri hakkında birinci fikranın (b) bendi
hijkiim]eri uygulanır.

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafmdan karşılandığı duruınlarda
işverenin ödeyeceği sigorta priminin İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan az olmasr
hA]inde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılır.

3213 sayıIr Kanunun ek 9 uncu maddesi uyiınnca ücretleri asga.d ücretin iki katından az
olamayacağı hiikme bağlaııarı "Linyit" ve "Taşkömiirü" çftarılan işyerlerinde yer altında
çalışaıı sigortalilar için birinci fikranın uygulanmasında (a) bendi uyarrnca belirlenecek güntük
kazanç 477 Tiirk lirası olarak ve 2027 yılınıı ayff ayma ilişkin Krıruma verilen aylık prim ve
hizmet belgelerinde Veya muhtasar ve prim hizmeİ beyannamelerinde bildirilen prim ödeme
giin sayrsının ytizde SO'sini geçmemek iizere, 2022 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim
ve himret belgelerinde Veya muhtasar ve prim himıet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara
ilişkin toplam prim ödeme gtin saysr dikkate alrrur.

Bu madde hükümleri, 5018 sayılı Kanuna ekli (} sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait
kadro ve pozisyonlarda 4 iincü maddenin birinci fikrasrnrn (a) bendi kapsamında çalışan
sigortalılar için uygulanmaz.

4734 sayı|ı Kanunun 2 nci maddesinin birinçi fikrasıruı (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayrlan
idareler tarafiıdan ilgili mevzuatl uyİırrnca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği
öngörülen hizmet alırntannd4 ihale dokiimanında personel Saylsrrun belirlendiği ve haftalık
çalrşma saatinin tamamırun idarede kullanıimasınrn öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra
uyarrnca işsizlik Sigortası Fonu tarafmdan kaışılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak
edişinden kesilir.

2022 yıIı Temmuz iH Aralft aylarına/dönemine ilişkin yasal siiresi dışında Kuruma verilen
aylık prim ve hizmet belgelerinde Veya Hazıne ve Maliye Bakanlığına verilecek muhtasar ve
prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde htıkiimleri uygulanmaz.



Bu maddenin uygıılanmasına ilişkin usulve esaslar Çalryma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve
Tiirkiye İş Kıırumunun görüşleri a]ınmak swetiyle Kurum tarafmdan belirlenir.

GEREKÇE: Işverenlerin işgücü maliyetlerini düştirerek istihdamı korumalan ve
artrrmalarrnr desteklemek amacryla 2016 yılından 202l yrlı sorıına kadar her yıl asgaıi ücret
desteği sağlanmıştır. Madde ile, 5510 sayllı Kanuna geçici 87 nci madde eklenerek, 2022 yılıı
Temmuz i16 Aralık aylanna da istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltnak iizere,
sekİör ayffiIIıı yapılmaksızın, finansmanr İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde,
işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek güntük 3'33 TL' aylık 100 TL
asgari ücret desteği sağlanmasr amaçlanmaktadu.


